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• zelfstandig nemen

RELATIE

• ‘ik kan - ik durf - ik mag’
• talenten benutten
• zelfkennis
respect
• waardering
• samenwerken
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iedereen wordt gezien
iedereen mag er zijn
communicatie
feedback
respectvol
gelijkwaardigheid
afstemmen
borgen
openheid
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• ontwikkeling van leerlingen
en leerkrachten
• kijken naar leerlingen
• kijken naar leerkrachten
• kansen creëren
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individuele doelen
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Ruimte
We interpreteren de kernwaarden (datgene wat wij belangrijk vinden)
in de ruimste zin van het woord.
We nemen zelfstandig beslissingen op team- en leerlingniveau
als dit het ontwikkelingsproces versterkt.
We nemen en geven de vrijheid om “buiten de lijnen te kleuren”
als dit iets toevoegt.
Er is veel aandacht voor ontwikkelingen in de naaste omgeving
van leerlingen/leerkrachten en schoolomgeving.
We ondersteunen en waarderen elkaars initiatieven .
Goed kijken naar onderwijsbehoeften van leerlingen is een must.
Daardoor is een ongelijke behandeling van leerlingen onvermijdelijk.
Inspelen op onderwijsbehoeften en individuele doelen,
vraagt voor elk individu een andere aanpak.
We hebben voorkeur voor het volgen van leerlijnen
boven het blind volgen van methodes.
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Waarde
We kijken naar wat iedereen nodig heeft om zich optimaal
te kunnen ontwikkelen.
We kijken goed naar de behoeften van leerlingen en leerkrachten.
We zetten de kwaliteiten en de talenten van leerkrachten
in waar deze het best passend zijn.
We werken aan een doorgaande lijn en continuïteit,
waarbij we gebruik maken van elkaars expertise.
We creëren kansen voor alle betrokken partijen.
Dit vereist een hoge mate van betrokkenheid,
aanpassing en ontwikkeling van iedereen.
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Relat ie
In de relaties binnen onze school wordt iedereen gezien
en mag iedereen er zijn, aandacht voor elkaar,
rekening houden met elkaars meningen zijn van groot belang.
We communiceren open en eerlijk en geven elkaar feedback.
We zijn respectvol in de omgang met elkaar, spreken waardering uit,
geven complimenten en een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid
is onze grondhouding.
We borgen het goede en stemmen op elkaar af zodat er een optimale
sfeer ontstaat waarin het groepsproces zich optimaal kan ontwikkelen.
We zijn open naar elkaar in de samenwerking met leerling en collega’s.
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Vertrouwen
Ik kan - ik durf - ik mag - zijn de gevleugelde woorden
in het creëren van een veilige pedagogische omgeving.
We vergroten het zelfvertrouwen bij leerlingen en leerkrachten.
Talenten van eenieder worden optimaal benut, denk ook aan ouders
en schoolomgeving.
We vragen een goede zelfkennis van leerlingen,
leerkrachten en ouders als ook van andere betrokkenen.
Respect, waardering, samenwerking met de gemeenschap
en verenigingen verrijken de schoolomgeving.
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